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Nederland is een fantastisch visland met ongekende mogelijk
heden. Bioloog en sportvisser Marco Kraal bespreekt in deze 
serie de verschillende watertypen die ons land rijk is en laat zien 
dat waterkennis vaak de sleutel tot succes is. Deze maand sturen 
we Marco Almere in om daar het stadswater onder de loep te 
nemen. Met hengel uiteraard.
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DE WOONWIJK IN MET KRAAL
hET sTADsWATER vAN ALMERE

Almere is een jonge stad die is vergeven van het water. Zo lopen de twee bekendste Flevolandse vaarten (de 
Hoge en Lage Vaart) dwars door de stad heen en gaan hun talloze vertakkingen diep de verschillende wijken 
in. Het Almeerse stadswater beschikt dan ook over een meer dan prima visbestand. We sturen Kraal op pad in 
Almere en zijn benieuwd wat hij er van bakt in het stadswater van deze gemeente.

We beginnen vanuit een bootje tus-
sen de huizen te vissen. Hier vindt 
witvis schuilgelegenheid en zijn er 
voor roofvis mooie plekken om in 

een hinderlaag te gaan liggen.

De mensen hier wonen letterlijk op de vis. De huizen maken het water met hun palen, steigers, hoekjes en schaduwplekken ont-zettend aantrekkelijk voor de vis.

Pats, boem, hangen! Al na vijf minuten klapt de eerste vis op het plugje dat vlak langs de stei-gers wordt gesleept. 

Dit jong snoekje is nu nog klein, maar pas 
op! Snoeken kunnen in slechts enkele 

jaren al behoorlijke afmetingen bereiken. 
Deze vis is over drie of vier jaar 

mogelijk al een dikke bak.

Even oppassen! 

Bruggetjes zijn soms 

verraderlijk laag, 

maar ook topstek-

ken. Vis eronder dus 

gewoon door als het 

even kan.

Even verderop varen we langs een schit-
terend stuk water. Velden vol met water-
planten sieren de oeverlijn; hier zwemt 
100% zeker snoek, zeelt en ruisvoorn. 

Kledder! De 

tweede snoek van 

de dag knalt op 

de plug. Verbaasde 

blikken vanuit de 

tuinen. ‘Zwemt dat 

hier?!’ Zeker wel!

Een landingsnet is vaak niet 
nodig. De meeste snoeken kun 
je prima met de hand landen. 
Zo raken je haken ook niet in 

het net verstrikt.

Wat is er nou mooi-
er dan vlakbij huis 
zulke mooie vis-

sen vangen?! Je zult 
zien dat juist in simpele 
wijkslootjes vaak een 
uitmuntend snoekbe-

stand zwemt.

Na een uurtje vissen 
stappen we de kant op 

om de woonwijk werpend 
verder uit te kammen. Bij 
een sluisje maak ik mijn 
eerste worpen: hier is 
altijd wel een baars of 
snoekbaars te vangen.

Even verderop liggen wat woonboten 
waar ik een klein spinnertje maat 2 
voorlangs, achterlangs en zelfs on-
derdoor vis. Geen gek plan, want het 

blijkt te miegelen van de baars.

Een in het water stekende loopsteiger nodigt ook uit om te worden bevist. Wel even opletten dat je voldoende ruimte hebt om een vis te kunnen mannen.

De andere kant van 
dezelfde steiger blijkt 

een hotspot: bij de eer-
ste worp volgt een ste-
vige dreun op de hengel 

en is het al raak!

Een klein snoekje mag even 
 poseren voor de foto. Er 
kwamen vandaag geen 
hele grote vissen uit, 

maar die zwemmen er 
ook genoeg in het 

stadswater. Ga dus 
als de wiedeweerga bij 
jou in de buurt aan de 
slag en begin gewoon 
zo dicht mogelijk bij 

huis. Wedden dat je 
vis gaat vangen?


